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1. Az épület méreteinek ellenőrzése után lefüggőzzük a nyílászárókat, kitűzzük ill. a homlokzatra feljelöljük a burkolati oszlopok 
függőleges fugáit. Ezzel egyidejűleg szintén feljelöljük a homlokzatra a függőleges sínek rögzítési pontjainak helyét. A 
kitámasztó elemek mennyiségét elsősorban a burkolat súlyának ill. a ráeső terhek mértékének figyelembe vételével határozzuk 
meg. A sínt legalább két ponton kell megtámasztani. Oldalsó rögzítés esetén az elemek felváltva ellentétes oldalakon legyenek 
felszerelve. Két kitámasztási pont között a kiépítési távolság maximum 75 cm. A kivitelezés során előfordulhat, hogy a 
háttérfalazat minősége miatt csökkenteni kell az egy rögzítési pontra jutó terhelés mértékét. Ez esetben a rögzítést a háttérfalazat 
minőségének függvényében süríteni kell. 

2. Amennyiben a háttérszerkezet hőszigeteléssel ellátott a kitámasztó elemek számára a hőszigetelésből megfelelő méretű nyílást ki 
kell vágni és félre kell tenni. Az elem felszerelése után a kivágott hőszigetelés darabot lehetőség szerint vissza kell illeszteni. 

3. A beszintezett rögzítési pontokat a dűbel táblázat alapján kialakítjuk, melyhez a furat átmérőjének pontossága miatt csak illesztett 
fúrószár alkalmazható. Porózus, vagy üreges háttérszerkezet esetén ütvefúrás nem alkalmazható. A furat tisztítása után a 
megfelelő dűbel behelyezhető a furatba. A elemet kerek ill. külső fogazású alátét közbeiktatásával rögzítjük, mely biztosítja a 
függőleges irányú elmozdulás ellen. 

4. A kitámasztó elemeket felfogatjuk a háttérszerkezethez, hozzárögzítjük a sínprofilokat és beállítjuk a faltól számított hőszigetelés, 
légrés és a burkolat vastagságának függvényében. A rögzítő sínek amennyiben szükséges az erre a célra gyártott elemek 
segítségével toldhatók, viszont arra ügyelni kell, hogy legalább 3 m-ként 1 cm-es dilatációs hézagot kell hagyni. A kitámasztó 
elemek és a sínprofilok kapcsolódási pontjainál alkalmazott M8-as csavarok előírt meghúzási nyomatéka 15 Nm 

5. Amennyiben a függőleges sínprofil oldalsó megfogással kerül rögzítésre a konzolhoz, ügyelni kell a kikötő konzolok 
elhelyezésére, hogy a rögzítő fülek felszerelését ne akadályozzák. Amennyiben szükséges a sínprofil oldalába Ø13-as szerelőfurat 
készíthető, ezzel elősegítve a fülek rögzítő csavarjainak utólagos elhelyezését. 

6. A falsík egyenetlenségeit a rögzítő elemek és a sínek kapcsolódási pontjainál tudjuk kiegyenlíteni. A lapok függőleges helyzetét a 
rögzítő fülek sínben történő csúsztatásával tudjuk beállítani. Egyes rögzítő elem típusok lehetővé teszik a háttérszerkezetre 
merőleges elfordítást is. Ezt a speciális csuklós szerkezetek beállításával hajthatjuk végre. 

7. A burkoló lapok minden esetben az alsó fülek felső részére terhelnek rá. A rögzítő fül alsó fele az alatta lévő lapot ki-bedőlés 
ellen tartja. A sínprofil ill. a kerámia lap kapcsolódási pontjainál minden esetben gumipapucsokat kell alkalmazni szükség esetén 
„vastagított”, duplán alkalmazott kivitelben, ezáltal biztosítva a hőtágulási mozgást, megakadályozva a szélszívás-szélnyomás 
káros hatásait. A rögzítő fülek felszerelésekor ügyelni kell arra, hogy a rögzítő fül nekifeszítse a lapot a sínnek a gumipapucsok 
ellenében valamint, hogy a fül a csavar meghúzásakor merőlegesen álljon ill. kapaszkodó élével teljesen felfeküdjön a burkoló 
lapra. A rögzítő fülek M6-os csavarjainak előírt meghúzási nyomatéka 5 Nm. A rögzítő fülek felszerelésekor vagy recézett 
peremes anyát, vagy fogazott alátétet kell alkalmazni. 

8. A burkoló lapok között minden esetben minimum 2 mm maximum 5 mm nagyságú függőleges fuga hézagot kell kialakítani a 
dilatációs mozgások miatt. Ezt legkönnyebben távtartók alkalmazásával tudjuk elérni, melyet a rögzítés után el kell távolítni. 

9. A háttérszerkezet alacsony keménysége esetén a kitámasztó konzol elemeket úgy kell kialakítani, hogy sík felülettel vagy 
alátámasztó lap közbeiktatásával kerüljenek felszerelésre. Így megakadályozható a rögzítő elem falba történő benyomódása, mely 
a külső homlokzati sík felületét megtörheti és így a rendszer instabillá teheti. 

      10.   A beépítésre kerülő egyéb kiegészítő rögzítő elemeknek rendelkezniük kell az ÉMI Építőipari Műszaki Engedélyével (ÉME). 
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Főbb alkalmazásminták
1. Látható laprögzítés PFK KF/ZF fülek alkalmazásával 2. Nútolt kerámialap rögzítése PFK LK/LZ fülek 

    alkalmazásával

3. Kőlap rögzítése DPXL kőlaprögzítő kapocs alkalmazásával 4. Klinkerlap rögzítése PFK-KLF alkalmazásával
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